50-plussers op vrijersvoeten

Lentekriebels
Het zijn echt niet
alleen jongeren die
last kunnen hebben
van lentekriebels.
Duizenden
50-plussers vinden
een nieuwe liefde
en zijn zo verliefd
als een bakvis.
Goed nieuws voor
de ongeveer één
miljoen ouderen
in Nederland
die kampen met
gevoelens van
eenzaamheid. Het
probleem is alleen:
hoe vind je een
nieuwe vlam?
TEKST: FRANK VAN GEFFEN
ILLUSTRATIE: MICHIEL MOORMANN

B

ijna een eeuw geleden schreef Dirk
Witte ‘Mijn eerste meisje van de zangvereniging’. Het was gebruikelijk om
een partner te vinden in je omgeving.
Dat kon in je buurt zijn, op school
of in het verenigingsleven. Honderd jaar later
zijn er veel mogelijkheden bijgekomen om ‘je
liefde voor het leven’ te vinden. Daten heet dat
tegenwoordig. Voor mensen van boven de vijftig
is het zoeken naar een partner soms wat beladen.
Ze zijn gescheiden of hun partner is overleden en
het is lang geleden dat ze zich met het vinden van
een partner hebben beziggehouden. Soms voelt
het als verraad. Het goede nieuws is, dat veel
50-plussers hier toch overheen weten te stappen
en een fijne partner vinden met wie ze nog heel
wat gelukkige jaren voor de boeg hebben.

Dure bureaus

Dat er een markt is voor relatiebemiddeling,
bewijst het aantal relatiebemiddelingsbureaus
dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven: meer dan driehonderd! Tussen dat
koren blijkt aardig wat kaf te zitten: slechts zo’n
twintig van deze bureaus staan ingeschreven bij
twee brancheorganisaties: de Branchevereniging
Erkende Relatiebureaus en de Algemene
Vereniging Relatiebureaus. Bemiddelingsbureaus
zijn net makelaars: ze brengen twee passende
partijen bij elkaar. Om dat goed te kunnen doen,
verzamelen de bureaus zoveel mogelijk informatie over de mensen die ingeschreven staan en stellen op basis daarvan kandidaten aan elkaar voor.
De kosten verschillen behoorlijk: van € 500 tot
€ 1.500 per jaar of per succesvolle match. Over
het succes van de bemiddeling valt niet veel te
zeggen. De bureaus schermen vaak met hoge percentages maar die zijn niet controleerbaar.

Internetdaten

Nu steeds meer senioren goed overweg kunnen
met de computer, groeit het aantal datingsites
voor 50-plussers op internet. Het is goed om eens
wat rond te kijken en een eerste selectie te maken.
Op www.start2date.nl is het mogelijk om een
passende datingsite te vinden. Bij veel sites is het
mogelijk om gratis kennis te maken om daarna
pas een abonnement voor langere tijd af te sluiten: een maand, een kwartaal of een jaar. Wie een
site heeft gevonden, kan aan de slag. Als nieuw
lid maakt u eerst een ‘profiel’ aan: hierin staan »
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Kom naar de KBO-Dag van de Romantiek!
Lente. Warme zonnestralen beschijnen de tuinen van
slot Zeist. Binnen
klinkt romantische
muziek en gezellig geroezemoes.
Honderd alleenstaande KBO’ers
zijn naar Slot Zeist
gekomen om elkaar
te ontmoeten. Ze
wandelen in de
tuinen, bezoeken de expositie in het slot. Dertig uitverkorenen kunnen elkaar, onder professionele begeleiding beter leren kennen in de
slotgewelven.
Zo stellen we ons de KBO-Dag van de Romantiek voor. Op donderdag 26 mei is het zover. Bij
deze nodigen wij alle alleenstaande KBO’ers uit
voor deze bijzondere dag.
Maar wees er wel snel bij, want we hebben
maar plaats voor honderd mensen (50-50)!
Slow-daten
Op de KBO-Dag van de Romantiek op 26 mei
in slot Zeist kunnen dertig KBO’ers ‘slow-daten’.
Normaal gesproken hebben mensen het over
‘speeddaten’ waarbij je in korte tijd heel veel
gesprekken hebt, van soms maar vijf minuten,
om te zien of het klikt. Dat gaat ons te snel.
Daarom organiseert de KBO samen met de
website 50plusmatch.nl op 26 mei ‘slow-daten’
voor dertig KBO’ers. Zij gaan onder professionele begeleiding rustig het gesprek aan met
mogelijke partners. Normaal kost dit minstens
30 euro per persoon, de KBO biedt u het pro-

gramma aan voor slechts 15 euro. Inclusief
ko e, gebak, hapje en drankje in een prachtige
omgeving en uitzonderlijke locatie!
Wilt u meer vrijblijvend andere alleenstaanden
ontmoeten? Dan geeft u zich op voor het vrije
programma, struint u door de tuinen, bezoekt
u de prachtige expositie van Rein Pol in het
slot en luistert u naar de muziek. En al vindt u
op deze dag niet uw nieuwe grote liefde, dan
heeft u in ieder geval een mooie dag met fijne
ontmoetingen en hopelijk een paar nieuwe
vriendschappen.
Programma donderdag 26 mei:
13.00: ontvangst met ko e en gebak
14.00 tot 16.00: vrij programma
(ontmoeting, expositie, wandelen)
of slowdaten (max 30 mensen)
16.00 tot 17.00: borrel met romantische muziek
Kosten:
O vrije programma € 10,- p.p. (inclusief ko
e,
gebak, borrel met bittergarnituur en toegang
tuinen, slot en expositie Rein Pol)
O slow-daten (inclusief hapje en drankje (zie hierboven) plus gesprekken met mogelijke partners,
onder professionele begeleiding) € 15,- p.p.
(normale prijs € 30,- p.p.)
Aanmelden
Bent u 50plus, alleenstaand en wilt u graag
nieuwe mensen ontmoeten? Geef u dan voor
25 april op via de mail slowdaten@uniekbo.nl
of schrijf naar: Unie KBO, Slowdaten, Postbus
325, 5201 AH ’s-Hertogenbosch, of bel naar de
sevicetelefoon 0900-8212183 (0,10 p/m)
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uw gegevens, leeftijd, beroep, hobby’s
en verwachtingen. Eenmaal ingeschreven en van een profiel voorzien,
kunt u het aanbod bekijken. U kunt
dan bijvoorbeeld zoeken op leeftijd,
regio en opleiding. Ziet u iemand die
u bevalt, dan kunt u via de datingsite
(dus anoniem) berichten sturen naar
elkaar. Klikt het, dan kunnen u en uw
kandidaat-partner besluiten elkaar
in het echt te ontmoeten. Belangrijk
advies: kies voor een ontmoeting
in een openbare gelegenheid. Wie
positief is over een eerste ontmoeting,
kan er een volgende aan vastknopen.
Daarin verschilt het daten in niets van
de vrijersvoeten van vroeger.

Sneller dan
de zangvereniging

Onbetwist voordeel van daten via
internet is de snelheid waarmee je
mogelijke partners kunt vinden. Met
een paar muisklikken is het mogelijk
om een groot aantal gegadigden bij
elkaar te zetten. Daar kan geen zang-

TIPS VOOR
INTERNETDATERS
O

Let bij de keuze van een
datingsite op de verhouding
mannen en vrouwen.

O

Kies pas een datingsite nadat
u er een paar hebt vergeleken. Lees ook de Algemene
Voorwaarden, luister naar
ervaringen van anderen. Controleer of de site is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

O

Kies een pseudoniem zodat
anderen uw naam niet kunnen zien. Bij een eerste ontmoeting is het vroeg genoeg
om uw naam te noemen.
Denk goed na voor u uw telefoonnummer of adres geeft.

O

vereniging tegenop. Bovendien is het
gemakkelijk om aanvankelijk anoniem de kat uit de boom te kijken.
Die anonimiteit is meteen ook een
nadeel. Op het eerste gezicht is niet
meteen te zien of iemands motieven
oprecht zijn. Gelukzoekers of oplichters zijn niet meteen herkenbaar aan
hun profiel. Hou daarom een gezonde
achterdocht en wacht niet te lang met
afspreken als er een klik is.

50plusmatch

John Meuffels richtte vijf jaar geleden de datingsite voor senioren
www.50plusmatch.nl op. ‘Ik merkte
dat er juist onder senioren veel
behoefte was aan daten via internet.
Ik heb niet de pretentie om liefdeskop-

Beschouw uw profiel als
een sollicitatiebrief. Daarin
probeert u ook uzelf zo goed
mogelijk te ‘verkopen’. Dat
hoeft helemaal niet opschepperig te zijn. Vraag desnoods
iemand die u goed kent om
een beschrijving van uw
persoonlijkheid. Zelfs het
vermelden van een negatieve eigenschap kan geen
kwaad. Dat maakt uw profiel
geloofwaardiger.

O

Vul uw profiel zo eerlijk
mogelijk in, dat voorkomt
teleurstellingen. U verwacht
die eerlijkheid ook van
anderen.

O

Begin gewoon, vraag hulp
als u het niet alleen wilt
doen.

pels te smeden. Dat doen mensen toch
echt zelf. Ik bied alleen de faciliteiten
zodat mensen elkaar kunnen vinden.’
Meuffels probeert zijn website (die bij
Tros Radar goed uit de test kwam) zo
goed mogelijk te beschermen tegen
mensen met verkeerde bedoelingen:
‘Eerst controleert onze software
de inschrijvingen, bijvoorbeeld op
bepaalde woorden. Daarmee zijn we
al een boel ballast kwijt. Vervolgens
zijn er bij ons dames in dienst die alle
inschrijvingen handmatig controleren.
Ook dat draagt bij aan een ‘schoon’
bestand. Gaat het toch mis, dan kunnen mensen bij ons een klacht indienen. Daar reageren we meteen op.
Iemand met verkeerde bedoelingen
blokkeren we op onze site.’ «

‘IK VOND HAAR METEEN AL CHARMANT’
Wibro (60) en Christy (59) vonden elkaar via de
website www.50plusmatch.nl Wibro: ‘Ik was niet
echt op zoek naar een relatie maar vond het chatten* heel gezellig. Het is een leuk tijdverdrijf en het
geeft me veel plezier en gezelligheid. Christy was
ook aan het chatten en we kozen ervoor om ‘apart
te gaan’. Je wisselt dan via de computer berichten
uit die anderen niet kunnen zien. De volgende stap
was dat ik Skype op mijn computer installeerde.
Je maakt dan gebruik van een camera en kunt
met elkaar spreken terwijl je elkaar ziet. Dat was
spannend. Ik vond Christy tijdens het chatten al
een charmante dame en bij het skypen was dat
niet anders. We maakten een afspraak om elkaar
te ontmoeten want het klikte goed tussen ons. Ik
was bloednerveus voor die eerste afspraak maar
het voelde meteen heel vertrouwd. Of we elkaar
al jaren kenden. Inmiddels hebben we al ruim een
jaar een relatie.’
* chatten = praten via tekstberichten op de computer
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